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REGULAMENTO DO HACKATHON FACIAP

O 
concurso cultural HACKATHON FACIAP é realizado pela Federação das Associações 

Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná, com filial localizada em Curitiba, com 

co-realização do SEBRAE/PR e apoio do SANCOR SEGUROS, EVOA e ACIC LABS. 

Este evento busca incentivar novos talentos criativos e empreendedores da economia digital, 

estimulando o desenvolvimento de soluções para problemas e desafios da FACIAP. O programa 

se realizará entre os dias 19 a 21 de outubro de 2018, nas dependências do Sebrae/PR, sede 

Curitiba – Rua Caeté, 150, Prado Velho, Curitiba – Paraná.

DOS REQUISITOS PARA COMPETIDORES E EQUIPES
Art. 1º. A participação está aberta aos estudantes e profissionais. As equipes deverão ser compostas 
por 4 (quatro) integrantes. 

Art. 2º. A idade mínima para participação é de 18 (dezoito) anos completos até a data do início da 
competição. 

Art. 3º. Sugere-se que cada equipe contenha ao menos um representante com os seguintes perfis 
para desenvolvimento de protótipo funcional: 

● 1 (um) desenvolvedor (qualquer linguagem, aptidão, seja web, desktop ou hardware); 

● 1 (um) designer (web, produto, gráfico, moda, etc.); 

● 1 (um) business (voltado para desenvolvimento modelo de negócio, produto, participante 
de qualquer área de conhecimento;  

Art. 4º. Os competidores das equipes deverão ter disponibilidade para participar de todos os dias 
do evento e da fase final no Congresso Empresarial Paranaense no Mabu Thermas Grand Resort em 
Foz do Iguaçu nos dias 09 e 10 de novembro de 2018.

DAS INSCRIÇÕES
Art. 5º. As inscrições deverão ser efetuadas por equipes de 4 (quatro) participantes, não sendo per-
mitida a inscrição individual, inferior ou superior ao número proposto. 

Art. 6º. As inscrições estarão abertas a partir do dia 28 de setembro de 2018 até o dia 18 de outubro, às 
23:59:59. 

Art. 7º. As inscrições deverão ser realizadas por meio de link no site https://www.sympla.com.br/1-hacka-
thon--faciap-jovem__369310

Art. 8º. As inscrições deverão ser feitas em grupo e estão limitadas ao total de 15 (quinze) grupos.

Art. 9º. O excedente de inscritos ficará em lista de espera, e poderá ser chamado em caso de desistências. 

Art. 10º. A organização poderá remanejar as equipes para respeitar a multidisciplinaridade.

Art. 11º. A realização da inscrição implica em prévia e integral aceitação de todos os termos do presente 
regulamento.

DA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO
Art. 12º. A organização do HACKATHON FACIAP vai disponibilizar durante o evento: 

●  Estrutura completa para permanência das equipes e desenvolvimento dos projetos;
●  Alimentação.
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Art. 13º É de responsabilidade do participante, levar ao evento computadores e outros dispositivos de sua 
propriedade. 

§ 1º. O participante fica desde já ciente que a FACIAP, bem como os apoiadores do evento não se responsabi-
lizarão pela guarda e eventual dano a tais equipamentos, cabendo aos próprios participantes o contínuo zelo 
e responsabilidade por seus próprios bens. 

Art. 14º Cada equipe deverá apresentar apenas 1 (um) projeto ao final do HACKATHON FACIAP Curitiba, no 
dia 21 de outubro de 2018 às 14:00h. Este projeto deverá ser composto por: 

 ▪ 01 Protótipo funcional; 

 ▪ 01 Apresentação; 

 ▪ 01 Pitch;

Art. 15º. Os projetos deverão ser realizados ao longo da duração do evento, respeitando o horário limite das 
08:00h do dia 20 de outubro de 2018 às 14:00h do dia 21 de outubro de 2017, para que haja posterior ava-
liação dos projetos. 

Parágrafo único: Não é permitida a aplicação de projetos que tiveram seu desenvolvimento prévio iniciado 
antes do evento, passivo de desclassificação do evento. 

Art. 16º. Todas as ideias, produtos, processos, serviços, negócios, códigos-fonte e demais invenções desen-
volvidas durante o HACKATHON FACIAP pelas equipes são de propriedade da equipe, podendo ser negociada 
para utilização interna da FACIAP.

Art. 17º. O participante não poderá, em nenhuma hipótese desenvolver o projeto sozinho. Todos os projetos 
deverão ser desenvolvidos em equipes de 04 pessoas conforme descrito no Art. 3º. 

Art. 18º. O participante Inscrito que não comparecer ao local designado para o desenvolvimento das ativi-
dades do HACKATHON FACIAP será desclassificado. É responsabilidade do participante a locomoção até o 
evento.

Art. 19º. Entre os dias 20 e 21 de outubro de 2018, haverá “mentoria” composta por especialistas em: 

● Programação; 

● Modelagem de Negócio; 

● Design; 

● Mentores técnicos FACIAP; 

● Mentores técnicos de outras empresas

DOS TEMAS DOS PROJETOS
Art. 20º. A Temática HACKATHON FACIAP será apresentada na abertura do evento no dia 19 de outubro de 
2018. 

 Art. 21º. Não serão aceitos projetos de cunho político-partidário, de caráter ofensivo, com conteúdo sexual 
explícito, que violem privacidade e a segurança do usuário final, de outros participantes da competição, das 
empresas envolvidas na organização, “mentoria”, patrocínio, e qualquer outro envolvido na realização do 
evento e/ou que violem a Declaração Universal dos Direitos humanos, Constituição Federal e, a legislação 
Brasileira.

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Art. 22º. Os projetos terão como premissa, aplicabilidade para a FACIAP. 
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Art. 23º. Os projetos concluídos serão avaliados por uma Banca Avaliadora, levando em conta inovação, time, 
viabilidade prática e possibilidade de implementação. 

Art. 24º. Todas as propostas e entregas finais dos projetos referentes ao HACKATHON FACIAP deverão ser pre-
senciais e ser apresentada no dia 21 de outubro de 2018 para classificação para a fase final, e posteriormente, 
dias 09 e 10 de novembro em Foz do Iguaçu para a organização do evento e Banca Avaliadora, a ser definida 
pela organização do evento. 

Art. 25º. Caso a equipe não realize a apresentação de uma ou mais entregas terá a sua pontuação zerada e 
será desclassificada. 

Art. 26º. A partir das 14:00h do dia 21 de outubro de 2018, serão realizadas as bancas dos projetos, seguindo 
as orientações deste regulamento. Todos os grupos terão 05 (cinco) minutos para apresentar seus projetos 
perante a Comissão Julgadora, sendo o tempo dividido em: 

● 5 Minutos para apresentação de pitch; 

● 5 Minutos para perguntas por parte da Banca;

Parágrafo primeiro: Caso a equipe exceda o tempo de 5 minutos, o áudio da apresentação será 
cortado e, um sinal sonoro os interromperá. 

Parágrafo segundo: Caso as perguntas e respostas não ocupem todos os 5 (cinco) minutos de 
perguntas, a equipe não poderá utilizar o saldo de tempo para continuidade da apresentação do 
projeto.

              
 ● Dentre os critérios de avaliação, os jurados deverão considerar: 

● O que é o protótipo e como funciona; 

● Inovação ao atender a resolução do problema apresentado

● Resultados esperados; 

● Limitações e potenciais implementações de melhorias; 

● Formas de monetização e potencial econômico, caso se volte para um produto comercial

Art. 28º. Todos os projetos serão avaliados pela Banca, sem exceções.

DO JULGAMENTO
Art. 29º. A organização do HACKATHON FACIAP nomeará a banca composta por 5 membros.

Art. 30º. A organização poderá, a seu exclusivo critério, aumentar o número de membros da comissão julga-
dora, caso a complexidade dos projetos realizados assim demande. 

Art. 31º. Os projetos das equipes serão avaliados por meio da tabela de pontuação do Hackathon definida 
pela organização do evento. 

Art. 32º. Os projetos terão pontuação máxima de 10 pontos. 

Art. 33º. A Avaliação dos critérios tem como objetivo a valoração da ideia, ou seja, a geração de pontuação 
para cada projeto, possibilitando comparar as ideias e beneficiando os projetos que possuem maior impacto 
com uma pontuação maior frente àquelas que possuem menor impacto. 

Art. 34º. Os três melhores projetos serão definidos em ordem de pontuação e receberão premiação a parti-
cipação no  Congresso Empresarial Paranaense será nos dias 9 e 10 de novembro no Mabu Thermas Grand 
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Resort, em Foz do Iguaçu onde irão realizar um pitch.

Parágrafo único: em caso de empate técnico, caberá à banca avaliadora a definição dos critérios de 
desempate. 

Art. 35º. A comissão avaliadora é soberana, não cabendo recursos. 

Art. 36º. Casos omissos são de responsabilidade e resolução da comissão organizadora do HACKATHON 
FACIAP. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37º. As equipes participantes autorizam à organização do HACKATHON FACIAP e à Comissão Julgadora 
e Comissão Organizadora, acesso a todo o projeto, tal como código-fonte elaborados durante o evento para 
fins de avaliação, devendo permanecer em posse dos criadores, mas entregues quando solicitados para 
avaliação. 

Art. 38º. Todos os participantes autorizam, à FACIAP e suas respectivas equipes e demais apoiadores do 
HACKATHON FACIAP, o uso de suas imagens, vozes, depoimentos e dados biográficos na divulgação do 
evento, tanto durante a realização do mesmo, quanto após a sua conclusão, em materiais impressos, vídeos 
e demais meios de marketing, incluindo sites e redes sociais da internet. Os participantes autorizam, ainda, 
a divulgação dos projetos desenvolvidos durante a competição por suas equipes. 

Parágrafo único: A autorização acima é concedida a título gratuito, por período indeterminado e 
não se limita ao território nacional. 

Art. 39º. Todos os participantes concordam, conforme previsão anterior deste regulamento, que todo e 
qualquer processo e ou trabalho realizado para a criação dos protótipos, assim como o protótipo em si e 
qualquer resultado advindo desta criação/desenvolvimento será compartilhado à FACIAP quando a mesma 
assim requerer, assim como poderá ser utilizado por qualquer participante ou apoiador do evento mediante 
negociação com os desenvolvedores. 

Art. 40º. Casos excepcionais serão de resolução da Comissão Julgadora no que se referir à qualidade técnica 
e potencial inovador, e pela organização do HACKATHON FACIAP quanto as questões administrativas.

Art. 41º. A organização do HACKATHON FACIAP poderá alterar e atualizar o regulamento a qualquer mo-
mento, sem aviso prévio, sendo sempre responsabilidade do competidor e equipe manter-se atento a quais-
quer modificações divulgadas 

Art. 42º. Fica eleito o Foro da Cidade de Curitiba para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao presente 
Regulamento. 

PREMIAÇÃO

Art. 43º. A premiação total para as equipes vencedoras do HACKATHON FACIAP será de: 

As 3 (três) equipes com maior pontuação irão ganhar passagens de ida e volta (partindo de Curitiba), inscri-
ção e inscrição no Congresso Empresarial Paranaense será nos dias 9 e 10 de novembro no Mabu Thermas 
Grand Resort, em Foz do Iguaçu.

A equipe vencedora ganhará uma  visita técnica à Sede da cooperativa Sancor Seguros em Sunchales, cidade 
considerada a capital do cooperativismo da Argentina.

Art. 44º. A Equipe organizadora não se responsabiliza pela divisão dos valores premiados, a divisão fica a 
cargo dos membros das equipes premiadas.
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